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Křesťanství bez modlitby
je jako mobil bez signálu…

KRÁSNÁ JSI, MARIA, PŘÍTELKYNĚ
Krásná jsi Maria, přítelkyně,
Boha jsi chovala na svém klíně
Panna jsi, Matka jsi všech ubohých.
Duše tvá září
před Boží tváří,
čistá jak sníh.
Krásná jsi Maria, přítelkyně,
stavíš se mateřsky k lidské vině.
Když děti v prokletí zavádí hřích,
tvé svaté dlaně
hned prosí za ně,
slzy jsou v nich.
Krásná jsi Maria, přítelkyně,
světu jsi nebeská vyslankyně.
Zachraň nás ve zlý čas, ty jsi náš hrad.
Popros Ježíše,
ať v duše vpíše
lásky své řád.
Maria, Maria, přítelkyně,
poutníkům bloudícím
hvězdou jsi jasnou.
Maria, Maria, přítelkyně,
andělé nad krásou
duše tvé žasnou,
Maria…
píseň si můžete poslechnout a naučit se ji zpívat na
www.youtube.com/watch?v=aVsY-VE3rCs
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K MĚSÍCI SVATÉHO RŮŽENCE
Několikrát do týdne, i několikrát za
den, mi od jedné velmi hodné ženy
přichází e-mail s přílohou burcující
adresáty k boji proti islamistům. Dnes
s naléhavým odvoláním na Sibylino
proroctví a jako obvykle s příkazem
„přepošli všem".
Čeho tím dosáhnu? - ptám se sama
sebe a dochází mi trpělivost. Riskuji, že mne ta dobrá duše
nepochopí, ale nakonec se rozhoduji poslat jí jako doplněk k onomu
proroctví text kázání, které zaznělo v trapistickém klášteře 7. října,
v den, kdy slavíme památku Panny Marie Růžencové. Ta byla
ustanovena jako připomínka vítězství nad Turky v námořní bitvě
u Lepanta roku 1573. V kázání zazněla slova, která bych ráda
v souvislosti s hrozbou islamizace Evropy „přeposlala všem“, nejen
jí, aspoň ve zkrácené verzi:
„I dnes stojí Evropa - tudíž my - před otázkou přežití. Ale nemylme
se! Hlavním nepřítelem nejsou - a nikdy nebyli - vnější útočníci.
Hlavním nepřítelem je naše osobní rozpolcenost, otupělost a až
příliš snadné přivyknutí duchovní šerosleposti, která nám brání
rozeznat pravdu od lži, světlo od tmy, cesty vedoucí k životu od těch,
které vedou k zániku. (...)
Největší silou je síla modlitby. Ani nejlepší diplomaté nebo vojáci
nejsou těmi, kdo v posledku rozhodují o výsledcích svých snah či
bitev. Jsou jimi ti, kdo se modlí - lidé modlitby. Protože jim, často
nenápadným, skrytým, dal Bůh do srdcí obrovskou sílu - totiž sám
sebe. A také touhu po sobě. Vždyť ani ta nejdokonalejší technologie
či lidská snaha se nemůže dotknout nekonečna, kterým je Bůh. On
rozhoduje o všem. Jedině modlitba se může dotknout Božího srdce
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a tak uvést věci do pohybu a dát jim správný směr. Jaká
zodpovědnost pro ty, kteří obdrželi takovýto dar!"
Oddychla jsem si, když mi od té dobré ženy přišlo e-mailem upřímné
poděkování, a ne výzva k nekonečné a neplodné polemice.
Snad to bombardování texty s katastrofickým apokalyptickým
obsahem konečně přestane.
Kéž nám vědomí, že nejsme proti zlu ve světě bezmocní, pomůže
uchovat si v srdci pokoj a šířit ho kolem sebe. Nejen elektronicky.
Marie Svatošová
(převzato z KT)
P.S. Svatý růženec se v naší farnosti společně modlíme v Pusté
Polomi a Kyjovicích cca 35 minut před bohoslužbami. Nepřipojíte se?

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM
Také dnes zůstaňme u 4. přikázání a u výchovy dětí.
Jela v tramvaji maminka s dítětem. Dítě sedělo na sedadle a vytrvale
kopalo nohama do sedadla před ním. Cestující se otočil a požádal
maminku, jestli by nemohla dítě usměrnit. Maminka reagovala
podrážděně: Nemohla! V dítěti se vytváří osobnost a ona mu nic
přikazovat ani zakazovat nebude. Ona je zastáncem volné výchovy.
Vedle stojící mladík vytáhl z úst žvýkačku a přitlačil ji mamince na
čelo se slovy: „Já byl taky volně vychovávaný!“
Volná výchova. Nic dítěti nenařizovat, nic mu nepřikazovat,
nic mu nezakazovat a hlavně netrestat. Nebořit „budování
osobnosti“. Jako mor se toto pravidlo novodobé „výchovy“ stále
více šíří i naší společností.
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Jistě: Inspirovat. Motivovat. Vysvětlovat. Komunikovat.
Nadchnout. Povzbudit. Ukázat na sobě. Vzbudit zájem. Vzbudit
touhu. To vše přednostně. Ale opravdu nepřikazovat? Nezakazovat?
Nenařizovat? Neučit dítě řádu? Nemít nároky? Dítě učíš na červenou
stát. A budeš ho to učit! Možná se mu to nebude líbit. Ale bude žít!
A na křižovatkách života to platí též. A když nic nepomáhá, opravdu
netrestat? Vždyť dítě to bolí! Ano, dnes ho bolí, že nepůjde pár dní
za kamarády. Ale za deset let to bude bolet matku, až to dítě půjde
na deset roků do basy a odtamtud nepůjde nikam!
Modernismus vymýšlí opravdu nemocné teorie. Ježíš nás učí,
že strom se pozná po ovoci. Jak nás vychovávali naši rodiče?
Opravdu bez nároků? Bez řádu? Tak abychom se nezpotili
a neunavili? Nepřikázali nám? Nezákazali? Nanařídili? Nedali i trest?
A vychovali nás špatně? Odpovědět si musí každý sám…

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE
2018
Jako každý rok, jsem se i letos obzvlášť těšila na
Katolickou charismatickou konferenci, akci, ke které
se vždy s radostí vracím s výhledem na dobře
strávené dny.
Ve středu 11.7. jsme přijeli s rodinou do Brna
vlakem a zúčastnili se zahajovací mše, která se odehrávala v areálu
Brněnského výstaviště. Zároveň jsem se po mši shledala s mými
přáteli, na které jsem se moc těšila.
Ve čtvrtek ráno jsme se po snídani rozdělili, mamka a Matěj šli na
přednášku na dospělou konferenci a já se ségrou již celá natěšená
odešla na dětský program, kde jsem po chvíli hledání našla
i skupinku dětí, kterým bylo třináct let. Naši skupinku také měli na
starost dobrovolníci, tkzv. 'pomeranči', kteří si svoji přezdívku
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vysloužili hlavně kvůli oranžovým tričkám, které nosí. Ti měli pro
každou věkovou kategorii nachystaný svůj vlastní program, kde jsme
si povídali, hráli hry a modlili se. Bylo mi tam moc dobře a po obědě
vystoupil jako každý rok i Víťa Marčík se svým divadelním
představením.
Hned po divadle následoval na dětské konferenci další program,
v podobě workshopů a kroužků, kde si každý našel to, co ho nejvíce
baví. Na výběr byly například deskové a logické hry, výtvarka, fotbal,
in-line brusle nebo třeba frisbee. S mojí skupinkou jsme se poté
vydali na mši, která byla doprovázená zdejší kapelou. Ten večer jsem
se také zúčastnila večeru chval s kapelou Heartbeat, která přijela až
ze Slovenska, ale její hudba za to určitě stála.
Mezi hosty konference ale byl
i francouzský kněz, P. René-Luc, nebo
Magnus MacFarlane-Barrow, kteří si
nachystali program na páteční večer.
P. René-Luc měl skvělou přednášku pro
mladé.
Naopak Magnus MacFarlane-Barrow
mluvil o svém projektu Mary's meals,
který pomáhá hladovějícím dětem po
celém světě.
Z přednášek jsme byli všichni nadšeni, a jsem si jistá, že každý si
z nich odnesl něco do života.
Sobota rychle uběhla a nastala neděle, den odjezdu. Se všemi jsme
se srdečně rozloučili, zúčastnili se zdejší poslední a závěrečné mše
a s radostí v srdci a plnou hlavou vzpomínek jsme dali Brnu sbohem
a odjeli domů.
I teď na konferenci a zážitky s úsměvem vzpomínám, a když si nevím
rady, vzpomenu si na refrén letošní písničky: ‚‚Neboj se, nejsi sám,
za ruku tě vedu, já tě mám. Neboj se, a nestrachuj. Provedu tě
tmou, jsem tvůj Bůh.‘‘
Justýna Tvarůžková, 13 let
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Katolická charismatická konference není povídání o Bohu, ale bytí
s Ním. A to je důvod, pro který se tam ráda znovu a znovu vracím.
Pokud by nebe bylo jednou velkou prodlouženou nebeskou
konferencí, máme se na co těšit…
„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ bylo motto letošní
konference nabité chválami , přednáškami a každodenní mší svatou,
při které burácela písněmi hala brněnského výstaviště.
Aneb slovy jednoho z přednášejících „Boží přítomnost by se zde dala
krájet…“
Vojtěch Kodet, jeden z pravidelně přednášejících, mluvil velice
trefně a zároveň s jemným humorem o tom, co dělat, když člověku
docházejí síly (mohu zapůjčit nahranou přenášku na CD).
Francouzský kněz a hlavní host konference René- Luc vyzýval
k tomu, ať si radostnou zvěst evangelia nenecháváme pro sebe
a přirovnával život bez Boha k člověku, který má na řetězu těžkou
kouli a my křesťané jsme ti, kdo mají ke svazujícímu řetězu klíč.
Kateřina Lachmanová vybízela, ať se přestaneme sytit
z paranoidních webů a začneme se sytit Božím slovem.
„Vracím se zpět k jádru uctívání, kde jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši.
Nechci už míjet to nejvzácnější, to jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši“ jsme se modlili v jedné z písní při ranních chválách a mších svatých.
Jedním z hostů byl také Magnus MacFarlane-Barrow, nenápadný
muž ze skotské vesničky. Zakladatel díla Mary’s Meals (MM), což
v překladu znamená Mariina jídla. (opět mohu půjčit CD se
svědectvím)
Nosnou myšlenkou tohoto projektu je umožnit každému dítěti
alespoň jedno teplé jídlo denně v místě jeho vzdělávání s cílem
přilákat chudé děti do školních tříd, aby získaly vědomosti, které jim
v budoucnu mohou pomoci vymanit se z chudoby.
A protože si myslím, že by o tomto projektu mělo vědět co nejvíce
lidí, zvu Vás na povídání o MM na faru u šálku horkého čaje druhou
říjnovou neděli odpoledne k teplu krbu zdejší fary.
Budu se moc těšit.
Marcela Tvarůžková
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LETEM SVĚTEM INTERNETEM
A jaké webové stránky navštívit dnes? V návaznosti na předcházející
článek je naleznete na adrese www.cho.cz. Seznámíte se na nich
blíže nejen s Charismatickou konferencí, ale také s dílem
Charismatické obnovy. Naleznete zde zajímavé články i pozvání
k akcím a setkáním, která napomáhají člověku růst do hloubky
v životě s naším Pánem.

OCENĚNÍ ZA ZÁSLUHY V DIECÉZI
„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“ (Řím 12,15)
Tak nás vyzývá svatý apoštol Pavel.
Ano, budeme se radovat. A jste k tomu zváni! V úterý 16. října 2018,
o svátku hlavní patronky naší diecéze sv. Hedviky, při mši svaté
v 17.00 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě převezme
z rukou našeho otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze
ocenění za zásluhy v diecézi kostelník našeho farního kostela v Pusté
Polomi pan Bedřich Stoniš. Více zatím sdělovat nemohu. Vrátíme se
k této události podrobněji v dalším čísle farního časopisu. Protože se
však tato událost týká celého našeho farního společenství, srdečně
zvu k účasti na této mši svaté.
A budeme i plakat. Pan kostelník potřebuje ze zdravotních důvodů
kostelnickou službu ukončit a předat dál. I toto se týká našeho
farního společenství. Hledáme nového kostelníka. Pan Bedřich,
pokud mu to zdraví bude dovolovat, jej rád zaučí a do této služby
uvede. Moc prosíme ochotné muže i ženy o nabídnutí svých sil.
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INFORMAČNÍ SERVIS
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:
 st 03.10. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců
 čt 04.10. – v 17.30 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 18.00
hod. mše svatá
 pá 05.10. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi
 pá 05.10. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy
 pá 05.10. – od 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá eucharistická
adorace a příležitost ke sv. smíření
 so 06.10. – děkanátní pouť do Píště za obnovu rodin a nová
duchovní povolání; program: 16.00 hod. – modlitba sv. růžence,
17.00 hod. – adorace, 18.00 hod. – mše sv. s otcem biskupem
Mons. Martinem Davidem
 ne 07.10. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy
 ne 07.10. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá
s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi
ze všech obcí naší farnosti
 pá 12.10. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;
pak návštěvy nemocných na pokojích
 so 13.10. – v Hlubočci mimořádně v 18.00 hodin mše svatá
s nedělní platností; v neděli mše svatá v Hlubočci nebude!!!
 ne 14.10. – v 17.00 hod. na faře Mary´s Meals – naděje
hladovějícímu světu – povídání a prezentace; viz str. 7
 út 16.10. – v 17.00 hod. v katedrále v Ostravě mše svatá
s udělením ocenění za zásluhy v diecézi p. kostelníkovi Bedřichu
Stonišovi; viz str. 8
 st 17.10. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců
 pá 19.10. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci
a Podvihově
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 pá 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi Arcibiskupským
kněžským seminářem v Olomouci a naší farností; v 17.25 hod.
v kapli v Kyjovicích růženec a po mši sv. adorace a litanie za
bohoslovce a představené Kněžského semináře
 ne 21.10. – při bohoslužbách sbírka na misie; po mši svaté ve
farním kostele prodej perníčků (skauti) – výtěžek rovněž pro
potřeby Papežských misijních děl
 noc ze so 27.10. na ne 28.10. – přechod na zimní čas; ručičku
hodin si posuneme o 1 hodinu zpět
 ne 28.10. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše svatá ze slavnosti Výročí
posvěcení kaple
 ne 28.10. – při všech bohoslužbách sbírka na vybudování
Komunitního centra
 ne 28.10. – vyjde další číslo farního časopisu
 po 29.10. – v 19.00 hod. v katedrále v Ostravě benefiční koncert
„Domov pro Pavla“; viz níže
 přípravy dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie – ode dne
vyhlášení; sledujte v ohláškách

BENEFIČNÍ KONCERT „DOMOV PRO PAVLA“
Milí přátelé,
jménem herečky a zpěvačky paní Hany Fialové – nositelky Thálie za
roli Edith Piaf a Tomáše Savky, Vás co nejsrdečněji zveme na jejich
Benefiční koncert, který pořádají spolu se svými hosty, z něhož celý
výtěžek půjde pro 18-tiletého chlapce Pavla Palkoviče, od nějž před
třemi lety odešla maminka, a který vloni masivně zakrvácel do
mozku a stal se tak ochrnutý na levou polovinu těla. Je ležící
a denně prochází intenzivními rehabilitacemi a stále se touží
uzdravovat. Vzhledem k jejich rodinné tíživé sociální situaci mají
nyní přijít se svým otcem a sestrou také o svůj domov. Více se
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můžete dozvědět na webu www.domovpropavla.cz. Tuto
nepředstavitelnou situaci můžeme společně změnit zakoupením
vstupenky na tento Benefiční koncert, který se uskuteční
29.10. 2018 v 19.00 hod. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.
Prodej vstupenek byl zahájen v prvním týdnu měsíce září na
www.ostravainfo.cz.
Koncert se uskuteční pod záštitou Mons. Františka V. Lobkowicze,
biskupa ostravsko-opavské diecéze.
Těšíme se na společné setkání a hluboký kulturní zážitek.
S vděčností a nadějí pro našeho pacienta Pavla
jeho lékař MUDr. Jiří Duda a fyzioterapeutka Daniela Šolcová

BAVÍME SE S CÍRKVÍ
Řeholníka potkal zarytý ateista, který těžce nesnášel církev.
Ateista se mu postavil do cesty a povídá: „Oslům neuhýbám!“
„To já zas jó…“ pravil klidně řeholník a obešel ho. 
Už jste to slyšeli, že papež zvažuje přiletět do České republiky?
Boží hrob už viděl, Boží Tělo taky, ale takové Boží dopuštění ještě
ne! 
Jedné ženě se při spiritistické seanci podařilo vyvolat ducha jejího
zemřelého manžela. Zvědavá žena se ptá:
„Miláčku, je ti lépe než se mnou?“
„Ano, mám se lépe, než s tebou.“
„A prosím tě, jak to vlastně v tom nebi vypadá?“
„To já nevím, já jsem v pekle!“ 
11

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428
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